
תשובה בפרשת הביכורים
"ְוָהָיה ִּכי ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ" (כו א)

כתב רבי יוסף בלוך תלמיד המגיד ממזריטש:

המילים 'כי תבוא' הן ראשי תיבות: 'כולם יעשו תשובה בחודש 
ו' (השישי) אלול'.

התפילה נקראת 'ביכורים', משום שהיא הראשונה בסדר עבודת 
לעשות  לאדם  שאסור  א)  יד  (ברכות  חז"ל  שאמרו  כפי  היום, 
בפרשת  התורה  רמזה  זאת  מסיבה  שיתפלל.  קודם  חפציו 
ביכורים על עניין התשובה, שכן עיקר התשובה בחודש אלול 
הוא כדי שיתפלל האדם לפני הקדוש ברוך הוא בימים הנוראים 

'גנזי יוסף'בכוונה זכה. 

הכנעה כהכנה לתפילה
"ְוָעִניָת ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ה' ֱאֶקיךָ" (כו ה)

בדרך רמז פירש הגאון רבי יעקב צבי יאליש בעל 'מלא הרועים':
ֵמַאְנתָּ  ָמַתי  "ַעד  ג):  י  (שמות  ככתוב  הכנעה,  לשון   – "ְוָעִניָת" 
על  ְוָאַמְרָּת",   – "ְוָעִניָת  הכתוב:  כאן  רמז  וכך  ִמָּפָני".  ֵלָענֹת 
האדם להתכונן ולהכניע עצמו ורק לאחר מכן לגשת לאמירת 

'קול יעקב'התפילה.

הקדמת 'לשם יחוד' לעשיית מצווה
"ְוָעִניָת ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ה' ֱאֶקיךָ" (כו ה)

מנהג נפוץ הוא לומר 'לשם ייחוד' לפני עשיית מצווה.
הביא  לדבר  הסיבה  את  להסביר  כדי  בו  שיש  נאה  משל 

המהרש"ם מברעז'אן בשם הגאון הנודע רבי שלמה קלוגר:
עבות  יער  דרך  יקרה  סחורה  להעביר  שהוצרך  באדם  מעשה 
שורץ שודדים וחיות רעות. האיש חשש מאוד לסחורתו, עמד 
בפתח היער כשהוא אובד עצות, וחיפש תחבולה כיצד יצליח 

להעביר את סחורתו בשלום.
לו  יעץ  בעייתו  על  שמע  כאשר  פיקח.  איש  לפניו  עבר  והנה 
שהוא  הסחורה  כי  ייכתב  שבו  גדול  שלט  עגלתו  על  לתלות 
מוביל שייכת למלך. כך מובטח הוא שהשודדים לא יעזו לגעת 

בה.
רבים  מצווה,  לעשות  האדם  ניגש  בטרם  בענייננו:  הדבר  כן 
ולבלבל  ממנו  לחוטפה  המבקשים  והמזיקים  המקטרגים  הם 
טובה  עצה  לפיכך  ולריק.  להבל  ילכו  שמעשיו  כדי  כוונתו  את 
היא שיקדים תפילה שבה יצהיר כי מעשיו מוקדשים לשם ה', 
ומתוך כך לא יהינו הללו לחבל במצוותו. הוסיף המהרש"ם כי 
לכך התכוון אף דוד המלך עליו השלום בפסוק בתהלים (מה ב): 

."ָרַחׁש ִלִּבי ָּדָבר טֹוב – אֵֹמר ָאִני ַמֲעַׂשי ְלֶמֶל"
את  לקיים  העומד  לאדם  הכתוב  רמז  שלפנינו,  בפסוק  אף 
מצוות הביכורים: קודם שתעשה המצווה 'ְוָעִניָת ְוָאַמְרָּת – ִלְפֵני 
ה'  'ִלְפֵני  היא:  במצווה  כוונתך  כי  להצהיר  הקדם   – ֱאֶקיךָ'  ה' 
ֱאֶקיךָ' – לשם שמים ולמען כבודו יתברך, ובכך מובטח אתה כי 

תזכה לקיימה בשלֵמות.
'תכלת מרדכי'

הודאה על יציאת מצרים בברכת הארץ
"ֲאַרִּמי אֵֹבד ָאִבי ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה" (כו ה)

יסוד מוסרי נפלא למד המשגיח רבי ירוחם ליבוביץ מסדר 

פרשת הביכורים:
רבבות  מרבי  אחת  על  יתברך  לבורא  טובה  להכיר  בבואנו 
הטובה  את  רק  שנזכיר  בכך  די  אין  עמנו,  שעשה  הטובות 
את  בהודאתנו  ולהזכיר  לכלול  עלינו  אלא  מודים,  אנו  שעליה 

חסדי העבר שבאמצעותם השתלשלה לנו טובה זו.
זאת הסיבה שבגללה מורה התורה לאדם המבקש להביא את 
פרי ביכוריו, להתחיל ולהודות מבראשית. החל מתיאור תככיו 
של לבן הרשע שביקש לעקור את הכול, המשך ביציאת מצרים 
על  להודות  ולבסוף  לארץ,  מגיעים  היינו  לא  היא  שאלמלא 
הטובה הגדולה שהנחיל לנו הקדוש ברוך הוא ארץ זבת חלב 

ודבש, שלאחר שזרענו בה הוציאה לנו פֵרות כה משובחים.
יסוד זה ניכר גם בנוסח ברכת המזון: בטרם מודים אנו על הארץ 
הטובה שנתן לנו ה' כפי שהצטוינו: "ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת 
ה' ֱאֶקיךָ ַעל ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָל" (דברים ח י), מקדימים 
אנו מיוזמתנו הודאה על יציאת מצרים. הרי לולא זכינו לצאת 

."ממצרים, לא היינו זוכים ל: "ָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָל
'דעת תורה' כי תבא עמ' לה

המבקש בזכות אחרים נענה בזכות עצמו
"ַוִּנְצַעק ֶאל ה' ֱאֵקי ֲאבֵֹתינוּ ַוִּיְׁשַמע ה' ֶאת קֵֹלנּו" (כו ז)

המבקש  כל  ב):  (י  ברכות  במסכת  חכמים  לימדונו  נפלא  יסוד 
את  השמים  מן  לו  תולים  אחרים  בזכות  תפילתו  שתתקבל 
את  שיקבלו  המבקש  לעומת  עצמו,  בזכות  תפילתו  קבלת 

תפילתו בזכות מעשיו, שמקבלים אותה בזכות אחרים.
רמז לכך מצאנו בכתוב זה: "ַוִּנְצַעק ֶאל ה' ֱאֵקי ֲאבֵֹתינוּ" – כאשר 

ה'  ל"ַוִּיְׁשַמע  זכינו  אבותינו,  בזכות  תפילתנו  שתתקבל  ביקשנו 
ֶאת קֵֹלנּו" – קיבל ה' את תפילתנו בזכות עצמנו.

 'זרוע ימין' [לחיד"א] הגש"פ ד"ה ונצעק אל ה'

כתר תפארה – לנזהר מדיבור בשעת התפילה
"ּוְלִתְּת ֶעְליֹון ַעל ָּכל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִלְתִהָּלה ּוְלֵׁשם ּוְלִתְפָאֶרת" 

(כו יט)

כך כתב רבנו יעקב בעל הטורים על כתוב זה:

תפארה  כתר  קושר  הוא  הרי  כראוי  מתפלל  האדם  כאשר 
הוא  ברוך  הקדוש  יעטרו  לבוא  ולעתיד  הוא,  ברוך  לקדוש 
כי  לדעת  שיש  אלא  לראשו.  עטרה  היא  ותהיה  זו  בתפארת 

למעלה זו יזכה רק מי שמתפלל כראוי, אך מי שמדבר שיחת 
חולין בבית הכנסת בשעת התפילה, לא די שלא יזכה לכך, אלא 

אף ייענש ויעטרוהו תחת זאת בכתר של קוצים.

שתיקה יפה בשעת התפילה
"ַהְסֵּכת ּוְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל" (כז ט)

ורמז  סימן  גאון  סעדיה  רבי  נתן  ּוְׁשַמע"  "ַהְסֵּכת  המילים  על 
לזמנים שבהם יש לשתוק ולהקשיב בריכוז ובכוונה:

תפילין;  הנחת  כהנים;  ברכת  תורה;  ספר  קריאת  הלל;  אמירת 
וידוי; תקיעת שופר; קריאת מגילה; ספירת העומר.

פי' הרס"ג על התורה

אמן אחר ברכת הכהנים
"ְוָענּו ָכל ָהָעם ְוָאְמרּו ָאֵמן" (כז טו)

כהנים  שברכת  ההלכה  את  חז"ל  למדו  א)  (לח  סוטה  במסכת 
צריכה להיאמר בלשון הקודש ובעמידה, בגזֵרה-שווה ממעמד 
בלשון  הברכה  נאמרה  שם  שאף  גריזים,  בהר  שהיה  הברכה 

הקודש ובעמידה.
מח  זבחים  (ראה  לחצאין  גזֵרה-שווה  לדרוש  שאין  הכלל  לאור 
מפיורדא  שטיינהרט  יוסף  רבי  הנודע  הפוסק  ודרש  הוסיף  א), 

הלכה למעשה:
כפי שבמעמד הר גריזים נאמר: "ְוָענּו ָכל ָהָעם ְוָאְמרּו ָאֵמן", כך 
התורה  מן  חובה  השומעים  על  חלה   – כהנים  ברכת  אחר  אף 

שו"ת 'זכרון יוסף' סימן יגלהקשיב לברכה ולענות אמן אחריה.

ברכה בזכות 'הברכה'
"ְיַצו ה' ִאְּת ֶאת ַהְּבָרָכה ַּבֲאָסֶמי ּוְבכֹל ִמְׁשַלח ָיֶד" (כח ח)

מפני מה כתבה התורה 'ַהְּבָרָכה' בה"א הידיעה?

רמזה  הידיעה  ה"א  שבאמצעות  מבגדד  חיים  יוסף  רבי  ביאר 
'המוציא'  ברכת  המזון:  על  שמברכים  הברכות  לה'  התורה  לנו 
שבזכות  ומכאן  המזון.  ברכת  את  המרכיבות  הברכות  וארבע 
ההקפדה על הברכות שמברכים על המזון זוכה האדם להתברך 
"ַּבֲאָסֶמי", היינו בעולם הבא הסמוי מן העין, וכן "ְבכֹל ִמְׁשַלח 

ָיֶד" – בעולם הזה.

באותו עניין פירש רבי יוסף חיים אף את הפסוק בקהלת (ט ז): 
"ֵל ֱאכֹל ְּבִׂשְמָחה ַלְחֶמ" – 'בשמחה' אותיות 'בחמשה', שבזכות 
בשמחה  לאכול  זוכה  המזון,  על  אדם  שמברך  הברכות  חמש 

וברווחה את לחמו.
'עוד יוסף חי'

'שנהיה לראש' בעבודת ה'
"ּוְנָתְנָך ה' ְלרֹאׁש ְוא ְלָזָנב" (כח יג)

ביאר רבי שמשון דוד פינקוס:
הרי  עצמי,  ורצון  פנימית  הכרה  מתוך  בוראו  את  העובד  אדם 
הוא בבחינת 'ראש', לעומת זאת העושה זאת רק עקב השפעת 

הסביבה הרי הוא בבחינת 'זנב'.
להתפלל  מיוחדת  הזדמנות  לאדם  ניתנת  השנה  בראש  לפיכך 
אנו  נוהגים  ולפיכך  ה',  בעבודת  'ראש'  בבחינת  הוא  שיהיה 

לבקש בליל ראש השנה: "שנהיה לראש ולא לזנב".
'תפארת שמשון'

פרשת כי תבא

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה פנימאמאוצרות אמונים ם

שערי גן עדן
ַמָּטַעי  ֵנֶצר  ָאֶרץ  ִייְרׁשּו  ְלעֹוָלם  ַצִּדיִקים  ֻּכָּלם   ְוַעֵּמ"

ַמֲעֵׂשה ָיַדי ְלִהְתָּפֵאר" (מתוך הפטרת השבוע, ישעיה ס כא)

תיבות  וסופי  'אמן',  תיבות  ראשי   – ַמָּטַעי'  ֵנֶצר  'ָאֶרץ 
זוכה  אמן  עניית  על  ההקפדה  שבזכות  מכאן  'יצר'. 
האדם להתגבר על היצר הרע, וכך נעשה צדיק וראוי 
(שבת  לברכה  זיכרונם  חכמינו  כמאמר  עדן.  גן  לרשת 
קיט ב): "כל העונה אמן בכל כוחו פותחין לו שערי גן 

עדן".
ראה 'שערי תשובה' (לר"י אבוחצירא) אופן כב

לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, 
קחו לכם סניגור והתחזקו בעניית אמן כהלכתה, 

ויהי רצון שבכך נזכה שיקוים בנו לשון הכתוב בפרשתנו:
"ּוָבאּו ָעֶלי ָּכל ַהְּבָרכֹות ָהֵאֶּלה ְוִהִּׂשיֻג..." אמן.

כך מובא במדרש בפרשתנו (דב"ר ז א):

"אין גדול לפני הקדוש ברוך הוא יותר מאמן שישראל עונים".
יהודים יקרים!
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שנת תרנ"ז. ימים ספורים טרם חג הפסח נשמעו נקישות על דלת ביתו של ר' לייב כהן, מגבאי 
'כולל מינסק' בירושלים. בפתח עמד איש הדואר כשבידו מברק בהול הממוען בעבורו. כדרכם 
של מברקים היה הנוסח קצר ותכליתי: "ממינסק מבקש ברוך זלידוביץ': הרבו תפילה על הבחור 

אליהו ברוך בן מּושָקא".

שמו של הגביר הנכבד ר' ברוך זלידוביץ' נשיא 'כולל מינסק' לא הייתה זרה כלל לר' לייב, אולם 
הוא התייגע במחשבה, מיהו אותו 'אליהו ברוך' שבעבורו ביקש הגביר להתפלל? ניתן היה להניח 
כי אין מדובר בבנו של הגביר, אלא בבן של אחד מקרוביו או מקורביו, אך ר' לייב הסתקרן לדעת 

את פשר המעשה.

טרם נמשיך בסיפורנו נציין כי באותם ימים רחוקים היה קיומם הגשמי של בני ירושלים תלוי 
הנ"ל  ברוך  ר'  הגביר  כדוגמת  לארץ,  מחוץ  לב  נדיבי  עשירים  יהודים  של  לִבם  ובנדבת  בזכותם 
ועוד רבים וטובים אשר ראו לעצמם זכות וכבוד להיות שותפים בהחזקת התורה ולומדיה בארץ 

הקודש.

על חלוקת הכספים היו אחראים גופים כ'כולל מינסק', 'כולל חב"ד', 'כולל גליציה', 'כולל אונגרן' 
שכל  היטב  הדק  שביררו  הנאמנים  הגבאים  בידי  נתון  היה  הכספים  חלוקת  סדר  כאשר  ועוד, 

פרוטה תגיע ליעדה הראוי והנכון.

***

להנהלת  ושותפו  ידידו  בית  אל  פעמיו  להחיש  לייב  ר'  מיהר  אופיינית  אחריות  תחושת  מתוך 
הכולל, איש החסד והמעש ר' נפתלי פורוש. תוך שעה קלה ארגנו השניים מניין של אנשי צורה 

ופנו יחדיו אל עבר המקום שממנו לא זזה שכינה מעולם.

שבה  ארוכה  שעה  לאחר  הסתיימה,  הנרגשת  התפילה  הלילה.  לחצות  קרובה  הייתה  השעה 
בן  ברוך  אליהו  העלם  על  החומות,  שבין  ירושלים  של  ושמנה  מסולתה  המתפללים,  העתירו 
מושקא. מבלי לדעת על מה ולמה, התפזרו בני החבורה לביתם כשלבם סמוך ובטוח בישועת 

ה' הקרובה לבוא.

ימים אחדים לאחר מכן הגיע מברק התודה שבו התבשר ר' לייב כי התפילה התקבלה, והצרה 
סרה מעל ראשו של אותו עלם אלמוני. המברק הקצר והמשמח הותיר אחריו ניחוח מסקרן, ור' 

לייב'ל חפץ בכל מאודו להבין את פשר הצרה והתשועה.

מליצית  ובלשון  יתֵרה  באריכות  התעלומה.  על  אור  ששפך  המכתב  הגיע  מכן  לאחר  כשבועיים 
היטיב רבי נפתלי משכיל לאיתן, גבאי ה'כולל' במינסק, לתאר את כל השתלשלות המעשה מבלי 

להחסיר פרט:

נכבד  גביר  שהיה  זה  צבי  ר'  זלידוביץ.  הירש  צבי  ר'  ושמו  זלידוביץ  ברוך  לר'  היה  משפחה  בן 
בזכות עצמו, חלה בדלקת רֵאות קשה שבעקבותיה נפטר בחטף ובקיצור ימים למגינת לב בני 
בעלים  פתאום  בפתע  עצמו  שמצא  ברוך  אליהו  היחיד  בנו  את  אחריו  מותיר  כשהוא  משפחתו, 

של רכוש עצום ונכבד.

כפי הנראה הסתחרר העלם אליהו ברוך מסכום הכסף הרב שנפל לרשותו, ובעצת חברים ומכרים 
החל לבזבזו על דברי הבאי. עיניה של אמו האלמנה דמעו על גורלו והיא התחננה אליו לבל יסור 
מן הדרך, אך בנה יחידה הפנה לה את עורפו. תוך זמן קצר עזב אליהו את הבית, פנה להתגורר 

באחת מהדירות הנאות שירש מאביו והחל להתהולל עם נערי השוליים שבעיר.

במהירות רבה הלך אליהו מדחי אל דחי. כמה ימים טרם חג הפסח הודיע לבני משפחתו כי הוא 
עומד לעשות את החג בבית מלון של גויים בצוותא עם רעיו הפוחזים. בני משפחתו חשו כי הגיעו 
מים עד נפש ומיהרו לפנות באמצעות ר' ברוך, קרובם, אל בני ירושלים שיעתירו בתפילה בעבור 

הבן האובד על יד שריד בית מקדשנו.

המערבי,  הכותל  ליד  שנערך  התפילה  מעמד  לאחר  לילה  חמץ,  בדיקת  בליל  קרה.  יאמן  הלא 
השבורה.  האלמנה  של  ביתה  דלת  על  רפות  נקישות  נשמעו  לילה  באישון  המהפך.  התחולל 

כשהוסט הווילון שלפני הדלת נדהמה האם למצוא מאחוריו את בנה היחיד.

"אנא, אמא, סלחי לי", התחנן הבן בטרם העז להציג רגלו על מפתן הבית. המילים נעתקו מפי 
על  שנפל  בנה  את  פתוחות  בזרועות  וקיבלה  לרווחה  הבית  דלת  את  לפתוח  מיהרה  היא  האם. 

צווארה ובכה כתינוק.

דקות ארוכות חלפו עד שנרגע הבן והחל לספר את סיפורו:

שתוי  לביתי  ושבתי  ירד  הערב  כולו.  היום  במשך  חבריי  עם  התהוללתי  לילה  כבכל  "אתמול 
לחלוטין. מיד צנחתי על המיטה ונרדמתי בבגדיי. אלא שאז הופיעה מולי דמותו של אבא. אבי, ר' 
הירשל,  הופיע לפניי בפנים חמורות סבר כשהוא קורא אליי בקול מתחנן: 'אליהו ברוך, בני אליהו 

ברוך, חזור בך! חזור בך בטרם יהיה מאוחר!'.

התעוררתי בבעתה וניסיתי לשחזר את החלום, אולם העייפות הכריעה אותי ושוב נרדמתי, אך 
משתמע  שאינו  בקול  לעברי  קרא  והוא  בחלומי  הופיעה  שוב  אבי  של  דמותו  ארוך...  לזמן  לא 
לשני פנים: 'אליהו ברוך, עזוב נא את דרכיך הרעות ושוב לביתך ולאורח חיים יהודי כמקודם!'. 
גם הפעם נרדמתי, אלא שאז, הופיע אבי בפעם השלישית וצעק אליי בקול חמור ותקיף: 'אליהו 
ברוך, זו הפעם האחרונה שאני מתרה בך: קום משנתך, עזוב את דרכך הנלוזה ושוב לבית אמך 

כמקדם, שאם לא כן הריני להזהירך כי רע ומר יהיה גורלך!'

העליון  מעילי  את  עליי  עטיתי  בבהלה,  ממיטתי  קמתי  ולישון.  לשוב  מסוגל  הייתי  לא  הפעם 
ורצתי כל עוד רוחי ונפשי אל ביתך, אמא. והרי אני כאן לפנייך. התקבלי אותי בחזרה לביתך?"...

נפוצה  מהרה  עד  במינסק.  היום  לשיחת  הפך  אמו  ולבית  עמו  לחיק  ברוך  אליהו  של  שובו 
השמועה והכתה גלים. הכול הבינו כי תפילתם של בני ירושלים במקום המקודש ביותר לעמנו 

היא זו שפתחה את שערי התשובה לפני אליהו.

מגבית  לערוך  זלידוביץ,  משפחת  בני  ובראשם  העיר  מנכבדי  כמה  התעוררו  היום  באותו  עוד 
לטובת עניי ירושלים אשר מזה זמן רב ניסו לעוררם על מצוקת הדיור החריפה המאיימת על קיום 
היישוב שמחוץ לחומות. במהלך המגבית נאסף סכום עצום. לאחר שנשלחה התרומה הנכבדה 
על  'בצלאל'.  לרחוב  ישראל'  'כנסת  שכונת  בין  גדולה  אדמה  חלקת  תמורתו  נרכשה  לירושלים 

חלקה זו הוקמו 'בתי מינסק' שבהם דרו רבים מטובי בניה של ירושלים.

(שלשה דורות בירושלים עמ' 65)

לחכִּי  נמלצו  מה  מדברותיו,  פעמי  נאוו  מה  זהב,  בתורי  מקושרים  הזה  המזמור  פסוקי  "כל 
לעצם  ומרפא  לנפש  מתוק  נועם,  אמרי  דבש,  צוף  ויטעום  יבוא   – חיך  לו  שיש  מי  אמרותיו. 
השבור מכבלי ברזל הגלות החל הזה ומבור היגון והאנחה, לבשר ענווים ויוסיפו בה' שמחה; 
תחת רוח כהה – מעֵטה תהלה, ומתוך צרה וצוקה – רווחה והצלה" (מתוך דברי היעב"ץ בסידורו על 

מזמור 'כי טוב זמרה').

המתבונן והמעיין במזמור הנפלא שלפנינו יבחין בהתקיימות דברי הזהב של היעב"ץ; פסוקיו 
ומילותיו ספוגים כולם בטללי נוחם ומרגוע לנפשות השבורות מעומק יגון הגלות, ומשולבים 
בענייני מוסר בכמה עניינים העומדים ביסוד אמונתנו, כהשגחת ה', בריאת העולם, שכר ועונש, 

אמונה בביאת המשיח ועוד.

הטוב ביותר – לזמר לאלוקינו
דומה כי העניין המרכזי במזמור זה טמון בפתיחתו: "ַהְללּוָיּה – ִּכי טֹוב ַזְּמָרה ֱאֵקינוּ!", במילים 
פשוטות וברורות אלו מגדיר דוד המלך עליו השלום את הסיבה המרכזית שבגינה עלינו לעסוק 
בזמר ובשבח לכבוד הבורא יתברך – "ִּכי טֹוב!". כך גם אמר דוד המלך בפסוק אחר (תהלים צב 
שבשמים  אלוקינו  לפני  ובזמרה  בשירה  העמידה  ֶעְליֹון" –   ְלִׁשְמ ּוְלַזֵּמר  ַלה'  ְלהֹדֹות  ב): "טֹוב 
היא הדבר היחיד שניתן להגדירו 'טוב', ומוסיף הכתוב ומודיענו כי אין הדבר בגדר 'חוב' שיש 

לפורעו, אלא הוא גם נעים – "ִּכי ָנִעים ָנאָוה ְתִהָּלה" ('שערי אורה' ח"א עמ' קטז).

שבה  הגלות,  לתקופת  מתייחסים  שפסוקיו  זה  למזמור  הנוגע  בכל  במיוחד  חשובה  זו  ידיעה 
חובש הקדוש ברוך הוא את פצעינו ורופא לתחלואינו. והרי היה מקום לטעות ולומר שאין ראוי 
להלל בזמן קשה זה. חידש לנו דוד המלך עליו השלום, כי הזמרה לאלוקינו אינה תלויה במצב 

כזה או אחר, אלא היא בבחינת 'דבר-טוב' מחמת עצמה ('לחם רב' ע"פ אלשיך).

כפי שכתב בעל 'יסוד ושורש העבודה' (שער השיר) בלשונו ספוגת הרגש: "ראוי לאדם לשמוח 
שמחה עצומה וליתן הודאה עצומה בלבו להבורא יתברך שמו ויתעלה, על שזיכה אותו גם כן 

לזמר ולשבח ליתברך שמו".

(נדפס  תפילתו  סדר  את  מפרט  שבו  במכתב  עצמו  על  העיד  זצ"ל  אייבשיץ  יהונתן  רבי  והגאון 
בראש ספר 'אור השנים'): "...אשר על הרוב, הציבור אומרים קדיש על עלינו, ואני עדיין בעמידה – 

זו תפילה, ואם כי ילעגו עלי וצחקו צעירים, אני מהנעלבים בזה, וזה חלקי מכל עמלי, שעה זו 
שאני עומד לפני שומע תפילה...".

'זמר'  השורש  הוזכר  פעמים  ק"ב  כי  רמז,  בדרך  השל"ה  בסידור  שכתב  את  כאן  לציין  מעניין 
כמניין   – ַזְּמָרה'  טֹוב  ִּכי  'ַהְללּוָיּה  הכתוב:  כאן  שרמז  וזהו  'אל-הינו',  כמניין  התהלים,  בספר 

'ֱאֵקינוּ' המוזכרים בספר תהילה.

בונה ירושלים ה'
כאמור, השירה והזמרה לאלוקינו ראויות וחשובות מחמת עצמן, אולם מעיון בספרי המפרשים 
ניווכח כי אדרבה, בזמן הגלות יש להרבות בהן יותר, ויש בהן אף כדי לקרב את בוא הגאולה. 
ם ה'': "כשם שהקדוש ברוך הוא  כמבואר במדרש ('שוחר טוב' תהלים קמז) על הפסוק 'ּבֹוֵנה ְירּוָׁשלִַ

מלך בהלל ובזמירות, כך ירושלים אינה נבנית אלא בהלל ובזמירות".

זו  היא  עצמה  הגלות  שדווקא  מסתבר  כי  טו)  דרוש  (ח"א  דבש'  'יערות  בעל  כתב  חידוש  ביתר 
שעשויה לגרום לנו לזמר, שהרי בפרקנו נאמר: 'ַזְּמרּו ֵלאֵקינוּ ְבִכּנֹור', ולא לחינם נקט הכתוב 
דווקא 'ְבִכּנֹור', אלא כדי ללמדנו שכפי שכינור, ככל שדוחקים את נימיו יותר, כך צלילו ערב 
לריבון  יותר  עיניהם  נשואות  כך  בגלות,  יותר  ומיוגעים  דחוקים  שהם  ככל  ישראל  כך  יותר, 

העולמים, ונגינתם וזמרתם לקדוש ברוך הוא מתרבות יותר. 

עוד נוכל להבין זאת על פי מה שביאר בעל 'שיח יצחק' (בסידור 'אשי ישראל') את השאלה הידועה; 
ִיְׂשָרֵאל  'ִנְדֵחי  עתיד:  בלשון  ומסיים  ה'',  ם  ְירּוָׁשלִַ 'ּבֹוֵנה  הווה:  בלשון  הפסוק  פותח  מה  מפני 

ְיַכֵּנס'?

ביאר ה'שיח יצחק': פסוק זה נותן מענה לאותם אנשים שהתרפו מציפייתם לגאולה, בראותם 
ם ה'' – דעו לכם  שכבר עבר קציר וכלה קיץ, ועדיין לא נושעו; עליהם אמר הכתוב: 'ּבֹוֵנה ְירּוָׁשלִַ
כי לא רק בעתיד, אלא אף בהווה עוסק הקדוש ברוך הוא כל העת בבניין ירושלים, כי המתבונן 
בכל המאורעות הפוקדים אותנו חדשים לבקרים יבחין כי כולם נועדו לאותה מטרה ולאותה 
יגיע  כאשר  כי  להאמין  ועלינו  ירושלים,  בניין  את  ולהחיש  הגאולה  בוא  את  לקרב   – תכלית 

המועד והזמן הראוי, אזי נחזה כולנו בהתגשמות הכתוב: 'ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל ְיַכֵּנס'.

הנותן שלג כצמר...
מעשה נפלא סיפר הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל על אודות תקופת גלותו בסיביר הקפואה:

"בהגיענו לסיביר הלבישונו הרשעים בבגדים דקים וקלילים, כביכול איננו נמצאים במקום שבו 
לעתים צנחו הטמפרטורות לארבעים מעלות מתחת לאפס. אם לא די בכך, פקדו הרשעים עליי 

ועל יתר ה'פושעים' שהיו אִתי, לרוץ בכל בוקר ברגליים יחפות על פני הקרח...

רבים סביבי מתו כזבובים רק מתוך שלא שרדו בכפור העז. אף אני חישבתי להישבר, אולם אז 
נשאתי עיניי לשמים ואמרתי: 'ריבונו של עולם, יודע אני כי הכול נתון בידי שמים חוץ מצינים 
ופחים (ע"ז ג ב), אך הנך יודע כי הדבר אמור רק כלפי מי שמסוגל להישמר מכך. אני, איני מסוגל 
במצב הנוכחי לשמור על עצמי, ואם כן חובת השמירה חוזרת אליך. אנא, ריבונו של עולם, הגן 

עליי ברחמיך שלא אמות מהקור'.

"ראו זה פלא", סיים רבי יחזקאל את סיפורו, "אף שמטבעי הייתי בעל גוף חלוש וחולני, ועוד 
מנעוריי רגיל הייתי לחלות פעמים מספר בכל חורף מחמת הקור, בכל זאת לא חליתי בסיביר 
אפילו פעם אחת. חשתי כביכול ממטיר עליי הבורא ברחמיו, צמר מחמם תחת שלג מקפיא" 

('פרקי חיים – רבי יחזקאל אברמסקי', עמ' 23).

הארות בסדר התפילה  תענה אמונים 
בונה ירושלים ה' נדחי ישראל יכנס

ההאאארתע סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  מעמעשה אמונים
ה' נד ם

סססייפפפ ם
הללוי-ה כי טוב זמרה אלוקינו

וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. (אגרת הרמב"ן)


